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La tragèdia clàssica 
“Medea” amb accent 
matarom a la Crespi

“Un matrimoni 
de Boston” conclou 
el Ciutat de Terrassa

o L’obra d’Eurípides es va estrenar l’any 431 a. de C. © El text de Mamet, situat a l’Anglaterra victoriana

SARAH BERNAT

La pemil tima cita del Premi 
Ciutat de Terrassa de Teatre, 
a la Sala Crespi, va tenir com 
a protagonista la companyia 
Sala Cabanyes de Mataró, 
que ens va representar l’obra 
clàssica '‘Medea'', d’Eurípi
des, estrenada l’any 431 a. de 
C.a Atenes.

En aquesta ocasió el text 
grec és una traducció feta 
per Esteve Albert (Dosrius 
1914-Andorra 1995), autor 
d’obres pròpies i adaptaci
ons d’altres autors. Compro
mès amb el país i la seva 
llengua, l'Esteve va escriure 
aquesta interpretació amb 
un rigor i una qualitat literà
ria que sorprenen pel seu

llenguatge culte i difícil de 
memoritzar. Per aquest mo
tiu. la bona vocalització, que 
és fonamental en qualsevol 
actor, en aquest cas es là im
prescindible per transmetre 
a l'espectador l’argument del 
text que, malgrat que sigui 
una història coneguda, no 
deixa de ser embrolla! com 
la majoria de tragèdies gre
gues.

Doncs bé, haig de dir que 
en aquesta obra ha mancat 
aquest treball de vocalitza
ció. Alguns actors, sobretot 
el que interpretava Jassó (Xa
vier Codony), no s’entenien. 
Els seus gestos i expressions 
no s’acompanyaven d’una 
dicció correcta i es perdia el 
discurs.

Isabel Batlle, en el paper 
de Medea la fetillera, ha fet 
una interpretació força con
vincent tot i la complexitat 
del seu paper, on representa 
una dona repudiada pel pare 
dels seus fills perquè no per
tany al seu llinatge malgrat 
lluitar pel seu amor fins a ar
ribar a un dolorós final.

L’obra, dirigida per Carles 
Maleas, s'acompanya dels 
sons d’un percussionista en 
directe (Jordi Ribas) situat al 
fons de l’escenari. Aquests 
sons ajuden a donar solem
nitat ales paraules dels dife
rents protagonistes, a man
tenir l’atenció i a anunciar el 
final tràgic d'aquesta histò
ria d’amor i de lluita per la 
dignitat de la dona. )

S. B.

Diumenge passat a la Sala 
Crespi es va representar l'úl
tima obra seleccionada per 
concursar al XLII Premi Ciu
tat de Terrassa de Teatre.

L’obra "Un matrimoni de 
Boston”, la va escriure el dra
maturg americà David Ma
met (Chicago 1947) el 1999.

L’Agrupació Casal de Ca
laf, sota la direcció de Martí 
Viñas, ens va interpretar 
aquesta peça de temàtica ac
tual malgrat que l’autor la si
tués a finals del segle XIX. 
L'escenografia i el vestuari, 
molt ben aconseguits, ens 
transporten a l'Anglaterra 
victoriana, en una casa se
nyoria! la propietària de la

qual, l'Anna (Neus Quer), 
forma part d’aquesta socie
tat econòmicament pròspe
ra però rígida en la seva mo
ral.

A l'Anna, la ve a visitar una 
antiga amiga, la Claire (An
gèlica Quingles), amb qui 
havia tingut una relació sen
timental. Aquesta li ve a de
manar si li pot deixar la casa 
per trobar-se amb la seva 
nova estimada. L'Anna ac
cepta sempre i quan la dei
xin participar d’aquesta tro
bada. Però un luxós collaret 
que llueix la mestressa al tro
bar-se amb l'amiga de la 
Claire desemmascararà una 
sèrie de secrets que anirem 
coneixent al llarg dels diàlegs 
i que ens faran reflexionar

sobre temes diversos: l’amis
tat, l’amor, la vellesa...

La minyona (Pilar Guardi
ola) dóna el toc humorístic a 
l’obra encaixant els retrets 
irònics i a vegades sarcàstics 
de la seva senyora.

Una comèdia amb una in
terpretació excel·lent per 
part de les tres actrius. Vull 
ressaltar, però, l’actuacid de 
la Neus Quer. que amb els 
seus canvis de registre i la 
seva expressió corporal om
plia ella sola l'escenari.

Final que ens deixa un bon 
sabor de boca i que arrodo
neix aquest flirteig amb el te
atre que ens ha fet gaudir du
rant 10 setmanes. El teatre 
amateur és ben viu!

Fins la propera edició.)
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